
FX2204 és FX2208 Tűzjelző Központokhoz 
 

Felhasználói leírás 
 
A központ teszteléséhez megfelelő hozzáférési kód szükséges, melyet biztonságos helyen 
kell megőrizni a kézi jelzésadó visszaállító kulcsával együtt. 
 
Hozzáférési kód 
A tűzjelző központ használatához a kód beadásával férhetünk hozzá, melyet a sárga 
nyomógombokon kell beadni. A helyes kódot a zümmer gyors pulzálással nyugtázza. 
Ezután lehetővé válik a felhasználó számára a némítás, újraindítás, kiürítés vagy kitiltás 
funkciók használata ugyanazon sárga nyomógombok használatával. 
 
Némítás: a felhasználói kód után nyomja meg az 1-es gombot. 
Újraindítás: a felhasználói kód után nyomja meg az 1-es majd a 2-es gombot. 
Kiürítés: a felhasználói kód után nyomja meg a 3-as gombot. 
Zümmer némítás: a felhasználói kód után nyomja meg az 5-ös gombot. 
 
Napi ellenőrzés 
Ellenőrizzük, hogy csak a zöld tápfeszültséget jelző LED világít. Hibajelzés esetén 
forduljunk az illetékes technikushoz. 
 
Heti teszt 
Ellenőrizzük a kijelzőket. A hozzáférési kód beadása után némítsuk, majd indítsuk újra a 
központot. Ellenőrizzük, hogy az összes kijelző világít és a belső zümmer is működik.  
Egy kézi jelzésadóval ellenőrizzük a központ működését. 
 
Féléves teszt 
Ellenőrizni kell a naplóbejegyzéseket és az elvégzett javításokat. A mérnöki kód beadása 
után nyomja meg az 1-es gombot, a Teszt folyamatban LED kigyullad. A központ egy 10 
percenkénti automatikus újraindulási állapotba kerül. A sétatesztben leírtaknak 
megfelelően végig kell tesztelni az összes érzékelőt és kézi jelzésadót. A tűzjelző 
elemeket is tartalmazó épület alaprajz segíthet, hogy ne hagyjunk ki egyetlen elemet sem.  
Az előlap eltávolítása után szemrevételezéssel ellenőrizze az akkumulátort és 
csatlakozását. A tápellátás lekapcsolása után egy kézi jelzésadó működtetésével 
ellenőrizze, hogy az akkumulátor képes működtetni a rendszert és a hangjelzőket. 
 
Éves teszt 
Végezze el a heti és féléves tesztet. 
 
2-3 évente tesztelendő 
Tisztítás céljából vegye ki a füstérzékelőket, ellenőrizze a helyes működést. Tisztításukhoz 
speciális szerszám szükséges. Szükség esetén vegye fel a kapcsolatot szállítójával. 
 
5 évente tesztelendő 
Cserélje ki a zárt savas akkumulátort. 
 
  



Zóna kitiltása 
A kód beadása után a zümmer gyors pulzálásba kezd, ezután nyomja meg a 4. gombot, 
mire a zóna1 és a tiltás LED kigyullad. A 4. gomb ismételt megnyomásával léptethet a 
zónák között, a kitiltandó zóna LED-jének elérése után a kitiltáshoz és a funkcióból való 
kilépéshez nyomja meg az 1-es gombot, mire a zümmer lassabb pulzálással reagál. Másik 
zóna kitiltásához újra kell kezdeni a lépéseket a felhasználói kód beadásával, újra nyomja 
meg a 4. gombot, míg a kívánt zónához ér, majd az 1-es gombbal kitiltja azt és kilép a 
programból. 
 
Hangjelzők kitiltása 
A kód beadása után a zümmer gyors pulzálásba kezd, ezután nyomja meg a 4. gombot 
annyiszor átlépve a zónákon, amíg a hangkijelző LED villog, és nyomja meg az 1-es 
gombot a hangjelző kitiltásához és a programból való kilépéshez, mire a zümmer lassabb 
pulzálással reagál. 
 
Zóna újra-engedélyezése 
A tiltás és a zóna kijelző világít. A zónákat egyesével lehet újra-engedélyezni. A kód 
beadása után a zümmer gyors pulzálásba kezd, ezután nyomja meg a 4. gombot 
annyiszor, amíg a visszaállítandó zónát jelző LED-hez ér, majd nyomja meg az 1-es 
gombot, mire a zóna újra-engedélyezésre kerül és kilép a programból. 
 
Hangjelző újra-engedélyezése 
A tiltás és a hangjelző világít. A kód beadása után a zümmer gyors pulzálásba kezd, 
ezután nyomja meg a 4. gombot annyiszor, amíg a hangkijelző LED-hez ér, majd nyomja 
meg az 1-es gombot, mire a hangjelzők újra-engedélyezésre kerülnek és kilép a 
programból. 
 
  



Tűz és riasztás jelzések 

Állapot Tűz kijelzés Belső zümmer Hangjelző áramkörök 

Tűz Folyamatos Folyamatos* Riasztás 

Némított tűzjelzés Folyamatos Folyamatos* Némítás 

Kiürítés Folyamatos Folyamatos* Riasztás 

Némított kiürítés Folyamatos Folyamatos* Némítás 

Újraindítás Teszt LED világít, minden kijelző és a zümmer is jelez 

*Némítás esetén nincs hangjelzés 
 
Normál és hiba jelzések 

Állapot Kijelzők Szín Zümmer 

Normál Csak a tápkijelző világít Zöld Ki 

Táp és akku hiba Tápkijelző világít 
Általános hiba jelzője világít 
Táphiba jelzője villog 

Zöld 
Sárga 
Sárga 

Pulzál* 

Hangjelző rövidzár Hangkijelző villog 
Általános hiba jelzője világít 

Sárga 
Sárga 

Pulzál* 

Hangjelző szakadás Hangkijelző villog 
Általános hiba jelzője világít 

Sárga 
Sárga 

Pulzál* 

Zóna rövidzár Zóna kijelző villog 
Általános hiba jelzője világít 

Sárga 
Sárga 

Pulzál* 

Zóna szakadás Zóna kijelző villog 
Általános hiba jelzője világít 

Sárga 
Sárga 

Pulzál* 

Kitiltott zóna Tiltás kijelző világít 
Zóna kijelző világít 

Sárga 
Sárga 

Pulzál* 

Kitiltott hangjelző Tiltás kijelző világít 
Hangkijelző világít 

Sárga 
Sárga 

Pulzál* 

Zóna és hangjelző tiltva Tiltás kijelző világít 
Zóna kijelző világít  
Hangkijelző világít 

Sárga 
Sárga 
Sárga 

Pulzál* 

Heti teszt folyamatban Teszt folyamatban kijelző világít Sárga Pulzál* 

Séta teszt folyamatban Teszt folyamatban kijelző világít Sárga Pulzál* 

Rendszer hiba Rendszerhiba kijelző világít Sárga Folyamatos 

Nyomógomb használat   Gyors pulzálás 

Akku fordított polaritás Tápkijelző világít 
Általános hiba jelzője világít 
Töltés hiba kijelző világít 

Zöld 
Sárga 
Sárga 

Folyamatos 

*Némítás esetén nincs hangjelzés 
 
 
 
 


